List Prezesa Zarządu
Szanowni Akcjonariusze, Klienci, Pracownicy Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas,
zapraszam do zapoznania się ze skonsolidowanym raportem rocznym naszej Grupy, w którym podsumowujemy
naszą działalność w 2015 roku.
Ubiegły rok był dla naszej Grupy przełomowy – połączyliśmy dwa banki, wprowadziliśmy na rynek nową markę:
BGŻ BNP Paribas. Przejęliśmy także akcje Sygma Banku Polska, przygotowując się do połączenia z nim w 2016
roku.
Połączenie banków sprawiło, że BGŻ BNP Paribas zwiększył skalę działalności i umocnił pozycję rynkową.
Jesteśmy bankiem uniwersalnym, działającym kompleksowo we wszystkich segmentach rynku, liderem
w finansowaniu sektora rolno-spożywczego. Dążymy do tego, by stać się jedną z największych instytucji
bankowych w Polsce, z co najmniej 5-proc. udziałem w rynku. Obecnie mamy ponad 1,65 mln klientów
(a łącznie z Sygma Bankiem Polska ok. 2,6 mln klientów), z którymi jesteśmy w bliskim kontakcie dzięki sieci
ponad 500 placówek w całej Polsce, a także za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.
Integracja banków sprawiła, że suma bilansowa Grupy na koniec 2015 r. wzrosła o ponad 60% i wyniosła
na koniec roku 65,4 mld zł. Wzrósł również wynik z działalności bankowej Grupy, który wyniósł ponad 2 mld zł,
wobec 1,5 mld zł rok wcześniej.
Zysk netto w 2015 roku wyniósł 13,3 mln zł, wobec 138 mln zł w roku poprzednim. W 2015 r. ponosiliśmy
większość z zaplanowanych kosztów integracji banków. Wydatki Grupy związane z integracją to 206,4 mln zł,
po ich wyeliminowaniu zysk netto Grupy wyniósłby 180,4 mln zł, czyli o 8,3% więcej niż rok wcześniej. Wynik
osiągnięty przez Grupę obciążają m.in. dodatkowa wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego związana
z upadłością SK Banku (90,2 mln zł) oraz utworzenie rezerwy na wpłatę do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
(38,2 mln zł). Po wyeliminowaniu wszystkich zdarzeń jednorazowych, skonsolidowany zysk netto wyniósłby
284,4 mln zł.
Wpływ na działalność naszego Banku w 2015 r. miało również otoczenie gospodarcze. Polska gospodarka
pozostawała na ścieżce ożywienia gospodarczego. Wzrost PKB w 2015 roku przyspieszył do 3,6% r/r z 3,3% r/r
rok wcześniej, w czwartym kwartale osiągając najszybsze tempo od 2011 roku. Obserwujemy silny popyt
krajowy wspierany przez dobrą sytuację na rynku pracy. To zjawiska mające pozytywne przełożenie na sektor
finansowy. Z drugiej jednak strony nasilenie presji deflacyjnej skłoniło Radę Polityki Pieniężnej do obniżki stóp
procentowych do rekordowo niskiego poziomu 1,5%, co przekłada się na osłabienie wyniku z tytułu odsetek
w całym sektorze bankowym.
Otoczenie zewnętrzne stawia dziś przed sektorem finansowym szczególne wyzwania. Wprowadzenie podatku
od instytucji finansowych będzie miało wpływ na obniżenie rentowności działalności bankowej. Plany
w zakresie przewalutowania kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych w walutach obcych
także mogą skutkować dodatkowymi kosztami i obciążeniami dla banków. W tym trudnym dla sektora
bankowego okresie podejmujemy dodatkowy wysiłek w celu zwiększenia naszej efektywności i budowania
wartości dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników.
Chciałbym również podzielić się z Państwem naszymi osiągnięciami - wysiłki całego zespołu Grupy Banku BGŻ
BNP Paribas zostały dostrzeżone i wyróżnione przez niezależne gremia. Po raz kolejny stanęliśmy na podium
w rankingu Newsweek’a w najważniejszej kategorii „Przyjazny Bank – bankowość tradycyjna”, a także
„bankowość internetowa". Zostaliśmy również laureatem nagrody Portfel Wprost w kategorii kredytów
hipotecznych. W lutym 2015 r. BNP Paribas Bank Polska po raz drugi uzyskał tytuł Top Employer Polska 2015,
za zgodną z najlepszymi praktykami na rynku politykę personalną, przyznawany przez Top Employers Institute.

Z kolei redakcja tygodnika Polityka wspólnie z Deloitte wyróżniły w maju 2015 r. Bank BGŻ Srebrnym Listkiem
CSR przyznawany firmom odpowiedzialnym społecznie.
Dziękuję Klientom - za okazane nam zaufanie, Akcjonariuszom – za wsparcie naszych decyzji, a Pracownikom –
za ogromne zaangażowanie i uzyskane rezultaty, które przyczynią się do dalszego wzrostu wartości naszej
Grupy. Życzę wszystkim pomyślności w realizacji ambitnych planów w 2016 r.
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